Programma Onbeperkt Talent
9:00-9:30
Ontvangst & registratie

9:30-10:30
•

Speech over jobdesign: Wil je de inzetbaarheid van (potentiële) werknemers verhogen door te
sleutelen aan functies of taken? Kom luisteren naar een jobdesign-expert en een verhaal uit de
praktijk.

•

Gesprekstafel over solliciteren: Benieuwd hoe (andere) werkzoekenden het solliciteren
aanpakken en hoe zij omgaan met drempels? Deel ervaringen en tips aan de gesprekstafel met
Co-Searching.

•

Gesprekstafel over identiteit & zelfontplooiing: Welke invloed heeft een beperking op identiteit
en zelfontplooiing? Hoe omgaan met afhankelijkheid en autonomie op het werk? VFG verkent
met de tafelgasten de impact van een beperking op het (zoeken naar) werk.

10:30-10:40
Koffiepauze

10:40-11:40
•

Speech over Vlaamse ondersteuningspremie en tewerkstellingsmaatregelen: Meer weten over
de Vlaamse ondersteuningspremie en tewerkstellingsmaatregelen? VDAB geeft je duiding van A
tot Z. Een ervaringsdeskundige doet zijn verhaal.

•

Gesprekstafel over drempels bij aanwerving: Welke drempels worden ervaren bij aanwerving?
Regionale GOB-medewerkers zoeken samen met werkgevers en werkzoekenden inspiratie tot
kleine aanpassingen die het grote verschil kunnen maken.

•

Gesprekstafel over jobdesign: Ga in gesprek over het thema jobdesign. Zit je met vragen of wil je
ervaringen uitwisselen? Samen met tafelgenoten verken je mogelijkheden om talenten
duurzamer in te zetten.

•

Advies op maat: Heb je vragen over jobcoaching, werkpostaanpassingen, tewerkstellingsmaatregelen of andere ondersteuningsmogelijkheden op de werkvloer? Kom dan zeker langs bij
onze experts. Zij geven jou, werkgever of werkzoekende, in een 1-op-1 gesprek advies op maat!
Ook bij VIVO kan je terecht voor informatie over werken in de social profit zoals mogelijke
beroepen, oriëntatie en opleidingen, diplomavereisten en werkplekleren.

11:45-12:45
•

Advies op maat: Heb je vragen over jobcoaching, werkpostaanpassingen,
tewerkstellingsmaatregelen of andere ondersteuningsmogelijkheden op de werkvloer? Kom dan
zeker langs bij onze experts. Zij geven jou, werkgever of werkzoekende, in een 1-op-1 gesprek
advies op maat! Ook bij VIVO kan je terecht voor informatie over werken in de social profit zoals
mogelijke beroepen, oriëntatie en opleidingen, diplomavereisten en werkplekleren.

•

Getuigenissen op beeld: Kijk zeker naar de filmpjes van VIVO met getuigenissen van personen
met een arbeidsbeperking die werken in de social profit.

•

Meet & greet: We sluiten de dag af met een gezamenlijk ontmoetingsmoment. Breid je netwerk
uit en ga gericht in gesprek met een werkgever of een werkzoekende. De meet & greet is hét
moment om elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen! Wie weet leidt deze kleine
stap op de event vloer naar een grote stap op de werkvloer.

Meer info & inschrijven op
www.onbeperkttalent.be

